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ÒÎÂ×ÈËÑÎÍ ¯ÃÈÉÍ ÒÀÉËÁÀÐ

ÓÁÍÀÀÑÒ1-Óëààíáààòàð õîòûí Íèéòèéí àæ àõóéã ñàéæðóóëàõ 1 äýõ òºñºë
ÓÁÍÀÀÑÒ2-Óëààíáààòàð õîòûí Íèéòèéí àæ àõóéã ñàéæðóóëàõ 2 äàõü òºñºë
ÎÓÕÀ-Îëîí Óëñûí Õºãæëèéí Àññîöèàöè
ÄÁ-Äýëõèéí áàíê
ÍÇÄÒÃ-Íèéñëýëèéí Çàñàã äàðãûí òàìãûí ãàçàð
ÇÀÀ-Çàõèðàã÷èéí àæëûí àëáà
ÓÑÓÃ-Óñ ñóâãèéí óäèðäàõ ãàçàð
ÒÓÍ-Òºñëèéã óäèðäàõ íýãæ
ÒÕÍ-Òºñºë õýðýãæ¿¿ëýõ íýãæ
ÒÓÕ-Òºñлийг óäèðäàõ õîðîî
ÄÇÃ-Äàìæóóëàí çýýëä¿¿ëýõ ãýðýý
ÒÃ-Òºñëèéí ãýðýý
ÓÒÁ-Óñ ò¿ãýýõ áàéð
ÀÎÑ-Àìèíû îðîí ñóóö
ÍªÀÒ-Íýì¿¿ ºðòãèéí àëáàí òàòâàð
ÕÕßÕ-Õ¿÷èòãýñýí õóâàíöàð ÿíäàí õîîëîé
ÇØÕ-Çººëºí øèðìýí õîîëîé
ÎÑÍÀÀÃ-Îðîí ñóóö íèéòèéí àæ àõóéí ãàçàð
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1. Îëîí óëñûí õºãæëèéí àññîöèàöè (ÎÓÕÀ)-èéí õºíãºëºëòòýé çýýë
Òºñëèéí íýð

Óëààíáààòàð õîòûí Íèéòèéí àæ àõóéã ñàéæðóóëàõ õî¸ð äàõü
òºñºë (ÓÁÍÀÀÑ2)

Ñàëáàð

Íèéòèéí àæ àõóéí ñàëáàð

Òºñëèéã
õýðýãæ¿¿ëýõ
¿íäýñëýë,
õýðýãöýý
øààðäëàãà

Ìîíãîë óëñûí Çàñãèéí ãàçàð Äýëõèéí áàíêíààñ “Ãýð
õîðîîëëûí èðãýäèéã ñòàíäàðòûí øààðäëàãàä íèéöñýí, ÷àíàðòàé
óñààð òàñðàëòã¿é õàíãàõàä øààðäàãäàõ äýä á¿òöèéã õºãæ¿¿ëýõ”-ä
øààðäëàãàòàé õºðºíãº îðóóëàëòûí òóñëàëöààã õ¿ññýíèé äàãóó
ýõíèé øàòíû (ÓÁÍÀÀÑÒ1) òºñëèéí àäèë, õî¸ðäóãààð øàò áîëîõ
ÓÁÍÀÀÑÒ2 òºñëèéã õýðýãæ¿¿ëýõýä çîðèóëæ 18 ñàÿ àì. äîëëàðûí
õºíãºëºëòòýé çýýëèéã àâñàí.
Óñíû ñàëáàðò õýðýãæ¿¿ëýõ òºñëèéí ãîë àñóóäëóóä íü: à/ ãýð
õîðîîëëûí ÍÀÀ-í ¿éë÷èëãýýã ñàéæðóóëàõ çàéëøã¿é øààðäëàãà; á/
õîòûí òºâëºðñºí ñ¿ëæýýíèé óñíû àëäàãäëûã áàãàñãàõ; â/ ¿íý
òàðèôèéí øèíý÷ëýë õèéõ çàìààð óñíû íººöèéã õàìãààëàõ; ã/
çàðäëûã áàãàñãàõ, çàðäëàà á¿ðýí íºõºõ çàìààð ñàëáàðûí
ñàíõ¿¿ãèéí ÷àäàâõèéã íýìýãä¿¿ëýõýä îðøèæ áàéãàà þì. Ìºí óñ
õàíãàìæèéí íàéäâàðòàé áàéäàë, ¿éë àæèëëàãààíû ¿ð àøãèéã
íýìýãä¿¿ëýõ, õîò òºëºâëºëò, ãàçàð çîõèîí áàéãóóëàëò, ÍÇÄÒÃ-ûí
óäèðäëàãà, ñàíõ¿¿æèëò çýðýã ÷óõàë øààðäëàãàòàé õýñã¿¿äýä
õºðºíãº îðóóëàëòûã õèéõ çàìààð õîòûí õºãæëèéã äýìæèíý.

Òºñëèéí
çîðèëãî

Òºñëèéí òýðã¿¿í çýðãèéí çîðèëãî íü “Óëààíáààòàð õîòûí ãýð
õîðîîëëûí îðøèí ñóóã÷äàä ñòàíäàðòûí øààðäëàãàä íèéöñýí óñ
õàíãàìæèéí ¿éë÷èëãýýã õ¿ðãýõ, íàéäâàðòàé, òîãòâîðòîé áîëãîõ”

Òºñëèéí
õ¿ðýýíä
õèéãäýõ àæëóóä

Óëààíáààòàð õîòûí íèéòèéí àæ àõóéã ñàéæðóóëàõ õî¸ð äàõü
òºñºë 2004-2010 îíä õýðýãæèíý. Äîòîîä ñàíõ¿¿æèëò áîëîõ 4.98
ñàÿ àì. äîëëàðûã îðóóëàí òºñëèéí íèéò ºðòºã 22.98 ñàÿ àì.
äîëëàð.
Ãýðýýíèé äóãààð: 3890-MOG,
Òºñºëä äàðààõè ãýð õîðîîëëóóä õàìðàãäàíà.


×èíãýëòýé

/×èíãýëòýé ä¿¿ðýã/



Äàìáàäàðæàà

/Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðýã/



Áàÿíõîøóó

/Ñîíãèíî Õàéðõàí ä¿¿ðýã/



Äàðü-Ýõ

/Áàÿíç¿ðõ ä¿¿ðýã/



Íàðàí

/Áàÿíãîë ä¿¿ðýã/



Óëèàñòàé

/Áàÿíç¿ðõ ä¿¿ðýã/

Òºñºë 4 á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýãòýé.
1. Ãýð õîðîîëëûí óñ õàíãàìæ
2. Õîòûí óñ õàíãàìæèéã ñàéæðóóëàõ
3. Ýð÷èì õ¿÷íèé ¿ð àøãèéã íýìýãä¿¿ëýõ
4. Óäèðäëàãà çîõèîí áàéãóóëàëòûã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ áà
Òºñëèéí ìåíåæìåíò
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Òºñëèéí ¿ð
øèì, à÷
õîëáîãäîë

Òºñºë
õýðýãæ¿¿ëýõýä
øààðäàãäàõ
õºðºíãèéí
õýìæýý (ñàÿ àì.
äîëëàð)

•

Ãýð õîðîîëëûí íºõöºë ñàéæèð÷ èðýýä¿éä àìèíû îðîí ñóóö
(ÀÎÑ) áîëîí õºãæèõ íºõöºë á¿ðäýõ.

•

ÓÑÓÃ-ûí
санхүүгийн
ìåíåæìåíòèéã сайжруулах.

•

Õóâèéí ñåêòîðûí îðîëöîîã óñ ò¿ãýýõ áàéðóóä áîëîí óñ
çººâðèéí ìàøèíûã õóâü÷ëàõ çàìààð íýìýãä¿¿ëýõ.

•

Øóãàì ñ¿ëæýýí äýõ óñíû àëäàãäàë áóóðóóëàõ.

•

Òåëåìåòðèéí ñèñòåì, õÿíàëòûí õààëòóóä, ýð÷èì õ¿÷íèé ¿ð
àøèãòàé
òîíîã
òºõººðºìæ
çýðãèéã
íýâòð¿¿ëñíýýð
àøèãëàëòûí çàðäëûã áóóðóóëàõ.

•

Óñíû õ¿ðýëöýý, øóãàì ñ¿ëæýýíèé íàéäâàðòàé áàéäëûã
ñàéæðóóëàõ.

•

Ãýð õîðîîëëûí áîëîí îðîí ñóóöíû õýðýãëýã÷äèéí óñíû
õýðýãëýýíèé áîëîí òºëáºð äýõ ÿëãàà áàãàñàõ.

•

Ãýð õîðîîëëîëä óñíààñ ¿¿äýëòýé ºâ÷íèé ºâ÷ëºë áóóðàõ.

•

Õîòûí õóó÷èí øóãàì ñ¿ëæýýã çàñâàðëàõ øèíý òåõíîëîãè
íýâòðýõ.

чадавхийг

дээшл
үүлэх,

Îëîí óëñûí õºãæëèéí àññîöèàöèéí çýýë-18 ñàÿ àì. äîëëàð
ÍÇÄÒÃ-ààñ ÒÓÍ-èéí ¿éë àæèëëàãààíû çàðäëûí 50%, Í¿¿ëãýí
ñóóðüøóóëàëòûí íºõºí îëãîâîðò íèéò- 0.57 ñàÿ àì. äîëëàð
ÓÑÓÃ-ààñ áàðèëãûí àæëûí 67%-èéã ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõýä зориулж 4.41
ñàÿ. àì.äîëëàð
Á¿ãä: 22.98 ñàÿ àì.äîëëàð

Òºñëèéí õóóëü
ýðõ ç¿éí îð÷íû
á¿ðäýëò

Ìîíãîë óëñ, Îëîí óëñûí õºãæëèéí àññîöèàöèéí õîîðîíä
Õºãæëèéí çýýëèéí ãýðýý 2004 îíû 7-ð ñàðûí 23-íä áàéãóóëàãäàæ,
Óëñûí èõ õóðëààð 2004 îíû 10-ð ñàðûí 22-íèé ºäºð ñî¸ðõîí
áàòëàãäñàí.

Íèéñëýëèéí èðãýäèéí òºëººëºã÷äèéí õóðëûí òýðã¿¿ëýã÷äèéí
òîãòîîë 2004 îíû 11-ð ñàðûí 01-íèé ºäºð ãàð÷ ÍÇÄÒÃàçàð áîëîí
Äýëõèéí áàíêíû ÎÓÕÀ-èéí õîîðîíä áàéãóóëñàí Òºñëèéí ãýðýý
áàòëàãäàæ, Çàñãèéí ãàçàð áîëîí ÍÇÄÒÃ-ûí õîîðîíä, ìºí ÍÇÄÒÃ
áîëîí ÓÑÓÃ-ûí õîîðîíä Äàìæóóëàí çýýëä¿¿ëýõ ãýðýý ÄÇÃ)
áàéãóóëàõ ¿¿ðýã Õîòûí çàõèðàã÷èä ºãºãäñºí.

2004 îíû 11-ð ñàðûí 04-íèé ºäºð Íèéñëýëèéí Çàñàã äàðãûí
çàõèðàìæ ãàð÷ ÄÇÃ-¿¿äýä ãàðûí ¿ñýã çóðàõ ýðõ áàòëàìæëàãäñàí.

ÓÑÓÃ-ûí ÄÇÃ-íä æèëä 5%-èéí õ¿¿òýé 10/40 æèëèéí õóãàöààòàé
áàéõààð òóñãàñàí. Ìºí ÍÀÀÑ1 òºñëèéí ÄÇÃýðýýíèé õóãàöàà íü
5/20 áàéñíûã 10/40 æèë áîëãîæ ººð÷ëºëò îðóóëñàí òóõàé
øèéäâýðèéã Äýëõèéí áàíêíû Ç¿¿í ºìíºä àçè, Íîìõîí äàëàéí
á¿ñèéí Ìîíãîë óëñûã õàðèóöñàí çàõèðàë 2005 îíû 4-ð ñàðûí 8íû àëáàí òîîòîîð èð¿¿ëñýí.
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Íèéñëýëèéí çàñàã äàðãûí 2005 îíû 7-ð ñàðûí 15-íû ºäðèéí
1/1286 òîîò çºâëºìæ ãàð÷ óñíû ¿íý òàðèôèéã øèíý÷ëýí 2005 îíû
9-ð ñàðûí 1- ýýñ ýõëýí íýìýãä¿¿ëýâ.

Äýëõèéí áàíêíû 2005 îíû 11-ð ñàðûí 29-íû ºäðèéí
çºâøººðëººð ÓÁÍÀÀÑ 2 òºñëèéí õóäàëäàí àâàõ àæèëëàãààíû
õºðºíãº çàðöóóëàõ ýðõ íýýãäñýí.

Äýëõèéí áàíêíû øààðäëàãûí äàãóó ÒÓÍ-ûí àæèëòíóóäûã
äîòîîäûí çºâëºõèéí ñòàòóñààð àæèëëóóëàõ òóõàé øèéäâýð
ãàðñíû äàãóó äîòîîäûí çºâëºõèéí ãýðýýã øèíý÷ëýí áàéãóóëæ,
íèéãìèéí äààòãàëûã 2007 îíû 9-ð ñàðûí 1-íýýñ ýõëýí çýýëýýñ
ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõã¿é áîëñîí.

УСУГ-ын даргын 2008 îíû 167 òîîò тушаалаар, НЗДТГ-ын
зөвшөөрлийн дагуу óñíû ¿íý òàðèôèéã øèíý÷ëýí 2008 îíû 9-ð
ñàðûí 1- ýýñ ýõëýí íýìýãä¿¿ëýâ.

Áàéãàëü îð÷èí,
íèéãýìä
¿ç¿¿ëýõ íºëºº

2008 îíä õèéæ
ã¿éöýòãýñýí
àæëóóä

Ãýð õîðîîëëûí óñ õàíãàìæèéí ñèñòåìèéã ñàéæðóóëñíààð øóóä áà
øóóä áóñ õýä õýäýí ýåðýã íºëººëëèéã áàéãàëü îð÷èíä ¿ç¿¿ëíý.
•

Ãýð õîðîîëëûí èðãýäèéí óñíû ÷àíàðûã ñàéæðóóëñíààð
ºâ÷ëºë áóóðàõ, ýð¿¿ë àõóéí íºõöºë äýýøëýõ çýðýã
íèéãìèéí à÷ õîëáîãäîëòîé.

•

ÓÒÁ-äàä òºâëºðñºí øóãàìààð óñ õàíãàìæèéí ¿éë÷èëãýý
¿ç¿¿ëñíýýð ñòàíäàðòûí øààðäëàãà õàíãàñàí, áàòàëãààòàé
óíäíû óñ õýðýãëýõ áîëîìæ íýìýãäýíý.

•

Íèéòèéí àæ àõóéí ¿éë÷èëãýý ñàéæèðñíààð öàã õóãàöàà
õýìíýãäýæ ÿëàíãóÿà ýìýãòýé÷¿¿ä, õ¿¿õä¿¿äýä ñóð÷
áîëîâñðîõ, ººðèéãºº õºãæ¿¿ëýõ áîëîìæ íýýãäýíý.

1. Õóäàëäàí àâàõ àæèëëàãààíû õ¿ðýýíä
Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйг сайжруулах хоёр дахь
төслийн 2008 оны худалдан авах ажиллагааны хүрээнд
бараа худалдан авах 3, барилгын ажлын өвлөхийн
7, з
үйлчилгээний 1 гэрээ, нийтдээ 11 ажил төлөвлөсөн бөгөөд
түүний хэрэгжилт 63.6 хувьтай байна.
Төслийн зөвлөхийн гүйцэтгэх судалгаа, боловсруулалтын
ажлыг улам нарийвчлах шалтгааны улмаас төлөвлөсөн 4
ажлын тендерийн хугацаа хойшлогдож байна..
Энэ хугацаанд үндсэн төслийн хүрээнд 4 тендер зарласан
бөгөөд эдгээрийн 2 нь амжилттай явагдаж, 4 гүйцэтгэгчтэй
гэрээ байгуулсан. 1 тендерт шаардлага хангасан санал
ирээгүйн улмаас хүчингүй болж, түүнийг дахин зарлаад
байна. 1 тендерийн
үнэлгээг хийж, холбогдох тайланд
Дэлхийн банкаас з өвшөөрөл авахаар явуулаад байна.
Хэрэгжиж буй 3 гэрээнийүрээнд
х
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шаардлага гарсан тул гэрээний нэмэлтийг боловсруулж,
шийдвэрлэв.
Яïоны нийгмийн өгжлийн
х
сангийн хөрөнгөөр хэрэгжиж
байгаа Олон нийтийн оролцоонд тулгуурлан бичил дэд
бүтцийг хөгжүүлэх төслийн хүрээнд хэрэгжих гэрээт ажлуудыг
тодорхойлон худалдан авах ажиллагааны
өлөвлөгөөг
т
шинэчлэв. Уг төлөвлөгөөний дагуу Гудамжны гэрэлт үүлгийн
тендерийг зарлан гүйцэтгэгчийг шалгаруулан гэрээт ажлыг
хэрэгж үүлж дуусах шатандаа явж байна. Хороодод байгуулах
олон нийтийн мэдээллийнөвийн
т
тендер үнэлгээний
шатандаа явж байна. 2 тендерийн бичиг баримтыг
боловсруулан з өвшөөрөл авахаар Дэлхийн банканд явуулаад
байна.
2. Ãýðýýí¿¿äèéí õýðýãæèëòèéí òàëààð:
Áàðèëãûí àæëûí 5 ãýðýý áàéãóóëñàí áºãººä ¿íäñýí áîëîí
òóñëàí ã¿éöýòãýã÷äèéí õèéæ áàéãàà äàðààõè îáüåêòóóäàä
õÿíàëò òàâèí àæèëëàв. ¯¿íä:
1. Áàÿíõîøóóíû ãýð õîðîîëëûí ºìíºä, õîéä õýñýãò öýâýð
óñíû øóãàìûí óãñðàëò, ÓÒÁ-íû áàðèëãûí àæèë, Ãýðýý
BNSC-01;
2. Баянхошууны гэр хорооллын усан сангууд, насосны
станцын барилга угсралтын ажил-Гэрээ PRC-01;
3. ×èíãýëòýéí ãýð õîðîîëîëä öýâýð óñíû øóãàìûí óãñðàëò,
ÓÒÁ-íû áàðèëãûí àæèë, Ãýðýý CTC-01À;
4. ×èíãýëòýéí ãýð õîðîîëîëä óñàí ñàí, íàñîñ ñòàíöûí
áàðèëãûí àæèë, Ãýðýý CTC-01B;
5. Дарь-Эх, Дамбадаржаагийн гэр хорооллын цэвэр усны
шугам хоолойн угсралт, УТБ-ны барилга угсралтын ажил,
Гэрээ DDC-01
6. Хотын ус хангамжийн системийн даралт, урсац тохируулах
хаалт суурилуулах, худгийн барилга угсралтын ажил,
Гэрээ CAC-03
Ãýðýýò àæëóóäûí ã¿éöýòãýëèéã Õ¿ñíýãò 1.ä ¿ç¿¿ëýâ:
Õ¿ñíýãò 1
Áàðàà ìàòåðèàë, áàðèëãûí
áàéðøëûí íýð

2008 îíä
òºëºâëºñºí

2008 îíû
ã¿éöýòãýë
(XII/5-íèé
áàéäàë)

Áàÿíõîøóóíû ãýð
õîðîîëëûí ºìíºä õýñãèéí óñ
õàíãàìæèéí øóãàì ñ¿ëæýý

14,7 êì

14,7 êì
(100%)

Áàÿíõîøóóíû ãýð
õîðîîëëûí õîéä õýñãèéí óñ
õàíãàìæèéí øóãàì ñ¿ëæýý

10.7 êì

10,1 êì
(94.3%)

Áàðèëãûí àæèë
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Баянхошууны усан сан,
насос станцын барилга
байгууламж

2 усан сан,
2 насос станц

60%,
70%

3.61 êì

3.61 êì
(100%)

1 иж бүрдэл

100%

Óñ ò¿ãýýõ áàéðóóä, шинээр
барих

39 ø

33ш (84.6%)

Óñ ò¿ãýýõ áàéðóóä,
засварлах

31ш

27ш (87%)

Дарь-Эхийн ус хангамжийн
шугам хоолой угсрах

5011 м

4788м
(95,5%)

Дамбадаржаагийн гэр
хорооллын ус хангамжийн
шугам хоолой угсрах

6532 м

6119 м
(93,6%)

Áàðóóí ä¿¿ðãèéí íàñîñíû
ñòàíöûí íàñîñ, õààëò,
àðìàòóðûí øèíý÷ëýë

3 насос
дагалдах хаалт
арматур

100%

Хотын ус хангамжийн
системийн даралт, урсац
тохируулах хаалт угсрах,
худгийн барилгын ажил

23 худаг,
24 хаалт
суурилуулах

100%, 66%

×èíãýëòýéí ãýð õîðîîëëûí
óñ õàíãàìæèéí øóãàì
ñ¿ëæýý
×èíãýëòýéí óñàí ñàí,
õàëààëòûí áàéðíû õàìò

3. Хөрөнгө зарцуулалтын талаар
2008 онд төлөвлөсөн төслийн хөрөнгө зарцуулалт хувь 95%
төслийн нийт хөрөнгө зарцуулалт өссөн дүнгээр 54 % хувь байна.
Төслийн санхүүжилтийн төлөвлөлт,
хавсралт 1, 2 -ээс харна уу

зарцуулалтын

байдлыг

4. Áàðèëãûí àæëûí õÿíàëò. Òºñëèéí õ¿ðýýíä õèéãäýæ áàéãàà
áàðèëãûí àæèëä ÷àíàðûí äàðààõè õÿíàëòóóäûã òàâüæ áàéíà.
a) Òºñºë õýðýãæ¿¿ëýõ íýãæ- Талбайн 3 инженер, хяналтын
3 инженерийн тусламжтайгаар барилгын чанартөдөр
тутмын хяналт тавьж, 2008 онд Монинжбар ХÊ-ийн
барьж байгаа насос станцын барилгад гарсан өрлөгийн
ажлын чанарын доголдлыг илрүүлж 2 удаа буулгуулж
дахин хийлгэсэн ба Одкон комïаний насосны угсралтад
гарсан чанарын доголдлыг арилгуулж, нэмэлт тулгуур,
дэр хийлгүүлэх àðãà õýìæýý àâлаа.
b) Òºñëèéã óäèðäàõ íýãæ - Õÿíàëòûí èíæåíåð¿¿äýýðýý
äàìæóóëàí áàðèëãûí àæëûн гðàôèêèéí áèåëýëò,
ìàòåðèàë çàðöóóëàëò, ãàçàð çîõèîí áàéãóóëàëòàä
õÿíàëò òàâьж байсан өгөөд
б
барилгын ажлын явц,
чанарын асуудлыг долоо хоног тутмын хамтарсан
хурал, 2 долоо хоног тутмынүйцэтгэгчдийн
г
хурлаар
8
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хэлэлцэн шийдвэрлэж ирлээ. Энэ онд графикийн дагуу
гүйцэтгэгчдийн хурлын 35 удаа, ТУН, ТХН, Зөвлөхийн
хамтарсан шуурхайг 38 удаа зохион байгуулж,
шийдвэрийг ïротоколоор баталгаажуулж ажилласан.
c) Çºâëºõ êîìïàíèй болон Зохиогчийн хяналтуудыг тухай
бүр зохих ёсоор хийсэн болно.
d) 2008 онд Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар,
Нийслэлийн аудитын газар, Улсын мэргэжлийн
хяналтын газар, Чингэлтэй үүргийн
д
Нийгмийн
даатгалын газар, НЗДТГ-ын хяналтын шинжилгээ,
үнэлгээний албадаас төслийн үйл ажиллагаанд хяналт
шинжилгээ хийж үгнэлт
д
гаргасан бөгөөд эдгээр
шалгалтуудаар илэрсэн бага хэмжээний өрчлүүдийг
з
арилгах арга хэмжээ авсан. Нийслэлийн Èргэдийн
төлөөлөгчдйин тэргүүлэгчдийн хурлаар төсөлд хийсэн
шалгалтын дүнг хэлэлцээд төслийн ажлыг сайн гэж
үнэлсэн.
e) Дэлхийн банкны хяналтын хэсгийнхэн 2 удаа,
санхүүгийн аудитын шалгалт 2 удаа, мэргэжлийн
аудитын байгуулллагын өндлөнгийн
х
хяналтыг бас
хийсэн болно.
Мэргэжлийн
хяналтын
байгууллагуудаас
хийж
байгаа
хөндлөнгийн хяналт шалгалт нь ажлын чанарыг баталгаажуулах,
дутагдлыг бага дээр нь засаж залруулах, мэргэжлийн заавар
зөвлөгөө авахад ихээхэн ач холбогдолтой болсныг тэмдэглэхийг
хүсч байна. Гэсэн хэдий ч мэргэжлийн хяналтын байгууллагуудын
үйл ажиллагаатай холбоотой хүнд суртал ч энэ онд ажилд саад
тотгор болж байлаа. Тухайлбал, ус хангамжийн шугам сүлжээний
хаалт солих, Баянхошууны насосны станцын барилгын ажлын
зөвшөөрлийг Улсын мэргэжлийн хяналтын газарт өргөдлийг зохих
ёсоор өгсөнөөс хойш 6 сарын дараа авсан болно.
5. Í¿¿ëãýí ñóóðüøóóëàëòûí òàëààð:
Áàðèëãûí àæëûã àìæèëòòàé õýðýãæ¿¿ëýõ íýã ÷óõàë íºõöºë íü
ãàçàð ÷ºëººëºõ àñóóäàë ó÷ðààñ 2008 îíä ÒÓÍ-ýýñ ýíý àñóóäëààð
èðãýäèéí äóíä ñóðòàë÷èëãàà õèéõ, í¿¿ëãýí ñóóðüøóóëàëòàä ºðòºæ
áàéãàà àéë ºðõèéí òîîã àëü áîëîõ áàãàñãàõ çîðèëãîîð òåõíèêèéí
øèéäëèéã ººð÷ëºõ, øóãàìûã áîëîìæèéí ãàçàð òîéðóóëàõ çýðãýýð
àñóóäëûã øèéäýæ èðëýý.
Øóãàìûí àæëûí çóðãèéã õîòûí õºðºíãº îðóóëàëòûí àæëóóäòàé
óÿëäóóëàõ òóõàé ñàíàëûã ÍÇÄÒÃ-ò îðóóëæ, õýëýëö¿¿ëñýí áºãººä
çàìûí á¿òýýí áàéãóóëàëòûí òåõíèêèéí êîìèññò ÒÓÍ-èéí
èíæåíåðèéã îðóóëàí àæèëëóóëæ áàéíà.
Ãàçàð ÷ºëººëºõ àñóóäëààð õàðüÿà ä¿¿ðã¿¿äèéí Ãàçðûí àëáàäòàé
õàìòðàí àæèëëàõ, øóãàìûí òóõàé ìýäýýëëèéã 37 ÓÒÁ-íä õàäàõ,
õýâëýë, ìýäýýëýë, õîðîîäîîð äàìæóóëàí èðãýäýä òºñëèéí à÷
õîëáîãäëûí òàëààð ìýäýýëýë õ¿ðã¿¿ëñíèé ¿ð ä¿íä ýíý æèëèéí
áàðèëãûí àæèë ãàçàð ÷ºëººëºõººñ áîëæ ñààòàë ãàðñàíã¿é.
Èðãýä, îðøèí ñóóã÷èä, ã¿éöýòãýã÷èä òºñëèéíõºí õàìòðàí
àæèëëàñíû ¿ð ä¿íä ãàçàð ÷ºëººëºõºä ÷èãëýãäñýí äàðààõè àæëóóä
õèéãäñýí. ¯¿íä: 244 õàøààã ò¿ð áóóëãàæ, áóöààæ áàðüñàí, 2 àéëûã
õàðèëöàí çºâøèëöñºíèé ¿íäñýí äýýð í¿¿ëãýæ, 13 айлд 110.4 сая
төгрөгний нөхөн олговрыг НЗДТГ-аас олгуулсан. Ìºí Зөвлөх баг
болон зургийн авторуудтай зөвшилцсөний үндсэн дээр òåõíèêèéí
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øèéäëèéã ººð÷илж 6-7 буудлын орчмын 20 гаруй аж ахуйн нэгж
(дэлгүүр, үйлчилгээний төв, ТҮÖ)-ийг í¿¿ëãýí øèëæ¿¿ëýëòýýñ
÷ºëººëж барилгын ажлыг саадгүй гүйцэтгэх нөхцөлийг
бүрдүүлсэн.
6. Ìýäýýëýë ñóðòàë÷èëãààíû àæëûí òàëààð
Óëààíáààòàð õîòûí Íèéòèéí àæ àõóéã ñàéæðóóëàõ òºñëèéí
çîðèëãî, ÷èãëýë, ¿éë àæèëëàãààã èðãýäýä îéëãóóëàí òàíèóëàõ, ãýð
õîðîîëëûí íèéòèéí àæ àõóéí ºíººãèéí áàéäàë, öààøèä õýðõýí
ñàéæðóóëàõ àðãà çàìûã èðãýäèéí ººðñäèéíõ íü ñàíàë
ñàíàà÷ëàãàä òóëãóóðëàí òîäîðõîéëîõ, ÷àíàð, ñòàíäàðòûí
øààðäëàãàä íèéöñýí óñûã õýðýãëýã÷äýä õýðõýí õ¿ðãýäýã òàëààðõè
îéëãîëò, ìýäýýýëýë ºãºõ ¿¿äíýýñ ìýäýýëýë, ñóðòàë÷èëãààíû îëîí
àæëóóäûã òºëºâëºí àìæèëòòàé õýðýãæ¿¿ëýâ. ¯¿íä:

o

Телевизийн захиалгат нэвтр¿¿лэг 2-ийг áýëòãýí Улаанбаатар,
НТÂ телевиз үүдээрнэвтр үүлэв.

o

Сонины òóñãàé дугаар 5-ийг áýëòãýí ãàðãàæ Улаанбаатар
таймс, Ардын эрх сонинуудаар äàìæóóëàí îëîí íèéòýä
ò¿ãýýâ.

o

Ìºí телевизид 5 óäààãèéí ÿðèëöëàãà ñóðâàëæëàãà өгч, 1
ºã¿¿ëýë áýëòãýí ñîíèíä õýâë¿¿ëýâ.

o

Ðåêëàìíû ñàìáàð 5-èéã áýëòãýí áàéðøóóëæ, олон нийтийн
арга хэмжээнд хэрэглэж байна.

o

Мөн фото мэдээллийн сангаа 180 зургаар баяжуулав

Ã¿éöýòãýã÷ 12 áàéãóóëëàãûí äóíä ºíäºð á¿òýýëèéí сарын óðàëäààí
çàðëàæ, ä¿íã òóñãàé êîìèññ áàéãóóëàí ãàðãàæ ýõíèé 3 áàãèéã
øàëãàðóóëæ 1,8 сая т өгрөгийн урамшууллыг олгов.
o

ТХН-ийн нэг инженер 1 ажилтанг “Нийтийн аж ахуйн тэрг үүний
ажилтан” Өргөө инженеринг ХХÊ-ний 1 ажилтанг “Тэрг үүний
барилгачин” цол тэмдгээр шагнуулж, Гүйцэтгэгч байгууллагын
10 ажилчдыг ÈТХ, НЗДТГ, ЗАА-ны шагналуудаар шагнуулав.

•

Áàéãóóëëàãûí âåá õóóäñûã шинээр хийж, áàéíãà øèíý÷ëýí
øèíý ñîðãîã ìýäýýëëèéã öàã àëäàëã¿é õ¿ðãýõ òàëààð
àíõààð÷ àæèëëàв.

.

7. Ажилтан, ажиллагсдын ìàíëàéëàõ óð ÷àäâàð, ìýäëýã
÷àäâàðàà äýýøë¿¿ëýõ талаар :
2008 îíûã “Ýð¿¿ë ìýíä, ººðèéãºº õºãæ¿¿ëýõ” æèë áîëãîí òóñãàé
òºëºâëºãºº çîõèîí õýðýãæ¿¿ëлээ.
ТУН-ийн ажилтнууд өөрийгөө болон бусдыгаа үнэлж дүгнэхжурам
гарган хэрэгж үүлснээр улирал тутам ажилтнуудын ажлыг дүгнэдэг
болов.
8. Áóñàä áàéãóóëëàãóóäòàé õàìòðàí àæèëëàñàí
ìåíåæìåíòèéã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ òàëààð

áîëîí

Төслийг удирдах хороонд ажлаа танилцуулах, техникийн болон
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бусад асуудалд шийдвэр гаргуулж, түүнийг хэрэгжүүлэх зорилгоор
Төслийг удирдах хорооны хурлыг 2 удаа õóðàëäóóëæ òºñëèéí
óäèðäàõ íýãæèéí ¿éë àæèëëàãààíû òàéëàíã òàíèëöóóëæ, èðýõ îíû
òºëºâëºãººã áàòëóóëж байна.
Ìºí төслèéí õ¿ðýýíä õèéãäñýí çóðàã òºñºë, òºðºë á¿ðèéí
ñóäàëãààíû ìàòåðèàëóóä, òàéëàíãóóä, ÓÁ õîòûí öýâýð áîõèð óñíû
ìàñòåð òºëºâëºãºº, ãàçðûí çóðãóóä çýðýãòýé áîëîí áàðèëãà
áàéãóóëàìæòàé áèå÷ëýí òàíèëöàõ áîëîìæîîð õàíãàñàí.
Дэлхийн банê áîëîí áóñàä îëîí óëñûí áàéãóóëëàãóóäûí
òºëººëºã÷äèéã ÿàì, õîòûí óäèðäëàãà, õ¿ì¿¿ñòýé óóëçóóëàõ, áîäëîãî
÷èãëýëèéã íü îéëãóóëàõ, õяналтын õýñãèéí ажлын тайлан,
удирдлагын захидлыг холбогдох байгууллагын х үмүүст хүргэх àæëûã
çîõèîí áàéãóóëæ áàéâ.
Үнэлгээний хороог байгуулахад Засгийн газрын болон хотын
холбогдох байгууллагуудын т өлөөлөгчдийг оролцуулж байсан.2008
онд Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар нийт 6 Үнэлгээний
хороо байгуулагдаж, 5 çºâëºõ/гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тухай
шийдвэр гаргажээ.
9. Àæèëòíóóäûí ìýäëýã áîëîâñðîëûã äýýøë¿¿ëýõ, ýð¿¿ë
ìýíäèéã õàìãààëàõ òàëààð:
Ажилтнуудын мэдлэг боловсролыг áàéíãà дээшл үүлэх, ажлын
зохион байгуулалтыг сайжруулàхын тулд äàðààõè сургалт àðãà
õýìæýýíä õàìðóóëñàí.

Çýýë,
òóñëàìæèéã
õýðýãæ¿¿ëýõýä
ãàð÷ áàéãàà

•

Àæèëòíóóäûí àíãëè õýëíèé ìýäëýãèéã äýýøë¿¿ëýõ çîðèëãîîð
Ñàíòèñ êîìïàíèòàé ãýðýý áàéãóóëàí àæèëëàñíû ¿ð ä¿íä íèéò
àæèëëàãñäûí 70 ãàðóé õóâü íü ìýðãýæëèéí àíãëè õýëòýé áîëëîî.

•

Төслийн менежмент, санхүүгийн менежментийн талаар АНУ-ын
Нью-Èорк, Ôиладелфи, Âашингтон хотуудад сургалт зохион
байгуулж БХБНААҮТ-1, УСУГ-3, ТУН-1, Зөвлөх баг -1 нийт 6
хүнийг хамруулав.

•

Шугам хоолойг доторлох технологитой танилцах, ус хангамжийн
системийг телеметрийн системд холбосон туршлагыг судлах
зорилгоор БНХАУ-д зохион байгуулсан сургалтад УСУГ-ын 10,
ТУН-ын 3 х үнийг хамруулав.

•

Мөн ханган нийлүүлэгч байгууллагуудаас УСУГ-ын инженер
техникийн ажилтнуудад шинэ технологийн хаалт арматур, насос
тоног төхөөрөмжийг хэрхэн ажиллуулах, ашиглах талаар сургалт
2 удаа зохион байгуулав.

•

Зөвлөх багаас ТУН болон ТХН-ийн ажилтнуудын дунд барилгын
ажилд тавих хяналт, тайлагнах, аюулг
үй ажиллагааг хангах,
өртөг зардлыг багасгах талаар 5 удаагийн сургалтыг зохион
байгуулсан.

•

ТУН-ийн 14 àæèëòíûã эрүүл мэндийн óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ
үзлэгт хамруулñíû ¿ð ä¿íä áîëçîøã¿é ýðñäëýýñ 3 àæèëòíûã
õàìãààëñàí.

Òºñºë õýðýãæèëòèéí ÿâöàä äîîðõè õýä õýäýí õ¿íäðýë¿¿ä ãàð÷ áàéâ.
1. Óñíû ¿íý òàðèôûã íýìýãä¿¿ëýõ àñóóäàë íü òºñëèéã
õýðýãæ¿¿ëýõ íºõöºë áºãººä Ìîíãîë óëñûí èðãýäèéí
ÿäóóðëûí ò¿âøèí ºíäºð áàéãààòàé õîëáîãäóóëàí àëèâàà
11
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õ¿íäðýë¿¿ä

¿íý òàðèôûã íýìýãä¿¿ëýõ íü òóéëûí ýìçýã àñóóäàë
áîëîîä áàéãààã õîòûí óäèðäëàãóóä öîõîí òýìäýãëýæ
áàéãàà. Ãýâ÷ ÓÑÓÃ-ûí ñàíõ¿¿ãèéí ÷àäàâõèéã äýýøë¿¿ëýõ
÷èãëýëýýð áîëîìæèéí àðãà õýìæýýã ýðýëõèéëñýýð áàéíà.
Òóõàéëáàë: 2007 îíû 1-ð ñàðûí 1-ýýð ÍªÒ-èéí òàòâàð 5%èàð áóóð÷ áàéãààòàé õîëáîãäóóëàí ÓÑÓÃ-ûí óñíû ¿íèéã
ýíý õýìæýýãýýð íýìýãä¿¿ëсэн бол 2008 îíû 9-ð ñàðûí 1íээс эхлэн орон сууцны хэрэглэгчид болон үйлдвэрийн
газрын хэрэглэгчдийн усны үнэ тарифыг нэмэгдүүлээд
байна. Энэ нь УСУГ-ын санхүүгийн бие даасан байдлыг
хангахад ихээхэн тус нэмэр болохуйц шийдвэр
үүд
болсон.
2. Óðüä÷èëñàí çóðàã òºñëººð òîäîðõîéëîãäñîí óñ
õàíãàìæèéí áàðèëãà áàéãóóëàìæ áàðèãäàõ ãàçðóóä ººð
çîðèóëàëòààð îëãîãäñîîð áàéíà. Í¿¿ëãýí ñóóðüøóóëàõ
àéë ºðõèéí òîî ñóäàëãààãààð 48 áàéñàí áîë 2008 îíû
æèëèéí ýöñèéí áàéäëààð ýíý òîî 200 гаруй áîëæ áàéíà.
Гэтэл õîòîîñ ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõ í¿¿ëãýí ñóóðüøóóëàëòûí
төсөв хэвээр байгаа тохиолдолд áàðèëãûí àæèë
ã¿éöýòãýã÷ áàéãóóëëàãóóäàä áîëîí ýíý àæëûã ãàðäàí
çîõèîí áàéãóóëæ áàéãàà ÒÓÍ-èéí ãàçðûí àñóóäàë
õàðèóöñàí ìýðãýæèëòýíä èõýýõýí õ¿íäðýë ó÷èð÷ áàéíà.

Ä¿ãíýëò

2008 îíыг áîë “Эрүүл хүнс-эрүүл орчин бүрдүүлэх жил” болгон
зарласан. ÒÓÍ-èéí ýíý çîðèëãûã õàíãàõàä ¿éë àæèëëàãààãàà
÷èãë¿¿ëæ, үндсэн төслийн ажлаас гадна олон улсын хандивлагч
байгууллагуудын буяны үйл ажиллагааг Монгол руу чиглүүлэх ажлыг
зохион байгуулж ажиллав. Тайваны Да шин Сан буддынүмийн
с
хандив тусламжаар эх орны эрүүл хүнсийг нийслэл, орон нутгийн
орлого багатай иргэдэд хүргэх ажлыг 2 удаа амжилттай зохион
байгуулж энэ ажилд нийт 293,5 саяөгрөгний
т
хүнсний тусламж,
ундны цэвэр усаар хүн амыг хангах ажилд 104,6 сая төгрөг олж, 7
УТБ барьж байгуулаад байна.
Эрүүл хүнс-эрүүл орчин аяны хүрээнд МÈАТ, Дэлхийн зөн олон
улсын байгууллагатай хамтран СХД-ийн 9-10-р хорооны нутаг
дэвсгэрийг цэвэрлэх, хоггүй байлгах 1сарын хугацаатай аянд
1342 хүүхдийг хамруулсан. Нийт 5600 гаруй шуудай хог, 30
машин хог ачуулав.
Мөн нийслэлийн 6 дүүргийн 5000 иргэдэд хүнсний тусламж
үзүүлэхдээ “Гар өдөлбөл
х
ам тосдоно” гэсэн уриан дор хог
цэвэрлэгээний комïанит ажил зохион байгуулав
Төслийн үйл ажиллагаанд хяналт үнэлгээ шинжилгээ хийлгэх талаар
Төслийг удирдах хорооноос өгсөн үүргийн дагуу Нийслэлийн хяналт
үнэлгээ шинжилгээний газарт хүсэлт тавьж шалгуулсан.
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2008 ÎÍÄ ßПОНЫ НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН САН ÁÓÖÀËÒÃ¯É ÒÓÑËÀÌÆÀÀÐ
ÕÈÉÃÄÑÝÍ ÀÆËÓÓÄ

ßïîíû íèéãìèéí õºãæëèéí ñàí (ßÍÕÑ)-èéí áóöàëòã¿é òóñëàìæ-TF 053820
Áóöàëòã¿é
òóñëàìæèéí íýð:

“Èðãýäèéí îðîëöîîòîéãîîð ãýð õîðîîëëûí îð÷íû äýä á¿òöèéã
õºãæ¿¿ëýõ”

Çîðèëãî:

Îëîí íèéòèéí îðîëöîîíä òóëãóóðëàñàí ãýð õîðîîëëûí áè÷èë
äýä á¿òöèéã õºãæ¿¿ëýõ òºëºâëºãºº çîõèîæ õýðýãæ¿¿ëýõ, áàéãàëü
îð÷èíä ýýëòýé áèå çàñàõ ãàçðûã áàðèõ, áè÷èë çýýëèéã
õºãæ¿¿ëýõ.

Õºðºíãèéí
õýìæýý:

1.8 ñàÿ àì.äîëëàð

Õýðýãæèõ
õóãàöàà:

2005-2008 îí

Á¿ðýëäýõ¿¿í
õýñýã:

Èðãýäèéí äóíä ººðòºº òóñëàõ á¿ëã¿¿äèéã áàéãóóëàõ
Èðãýäèéí îðîëöîîòîéãîîð îð÷íîî õºãæ¿¿ëýõ
çîõèîõ, áîäèò àæèë áîëãîí õýðýãæ¿¿ëýõ

òºëºâëºãººã

Àãààðæóóëàëòòàé, áàéãàëü îð÷èíä ýýëòýé àðèóí öýâðèéí
áàéãóóëàìæèéã áàðèõ, ýð¿¿ë àõóéí ÷èãëýëýýð ñóðãàëò çîõèîí
áàéãóóëàõ, áè÷èë çýýëèéã õºãæ¿¿ëýõ
Õèéãäñýí àæëóóä:

Áóöàëòã¿é òóñëàìæààð ÒÓÍ äàðààõè àæëóóäûã õèéëýý.
“Îëîí íèéòèéí îðîëöîîíä òóëãóóðëàñàí äýä á¿òöèéí õºãæèë”
òºñëèéí дор худалдан авах ажиллагааны 3 гэрээ байгуулсан.
Үүнд: 1, Гэр хороололд халуун ус, угаалгын газар, нийтийн бие
засах газар байгуулах цогцолбор байгуулах зургийн гэрээ
2, Баянгол, Сонгинохайрхан дүүргийн 9 хорооны нутаг дэвсгэрт
469 гэрэлтүүүлэгч, 19.9 км СÈÏ кабель суурилуулж, гудамжны
гэрэлт үүлэг хийх ажлын гэрээ
3, Чингэлтэй, Сүхбаатар, Баянзүрх 6 хорооны нутаг дэвсгэрт 236
гэрэлт үүлэгч, 10,6 км СÈÏ кабель суурилуулж, гудамжны
гэрэлт үүлэг хийх ажлын гэрээ
Ñîíãîí àâñàí 7 ãýð õîðîîëëûí èðãýäýýñ 28 îëîí íèéòèéí
èäýâõæ¿¿ëýã÷äèéã ñîíãîí 6 óäààãèéí ñóðãàëòàíä õàìðóóëæ
áýëòãýñýí. Эдгээр иäýâõèæ¿¿ëýã÷äèéí ñàíàà÷ëàãà оролцоонд
тулгуурлан иргэдээс 33 ширхэг дэд өслийн
т
төлөвлөгөө гарган,
ажил болгохоор шийдвэрлэв. Эдгээрийг санх
үүжүүлэхэд
шаардагдах 10%-тай тэнцэх хэмжээний х өрөнгийг дүүргийн төсөвт
суулгах ажлыг зохион байгуулж, засаг дарга нараар
баталгаажуулаад байна.
Мөн мэргэжлийн байгууллагын оролцоо удирдлагаар хийж
гүйцэтгэх 5 багц ажлыг төлөвлөн ажилласнаас гэрэлтүүлгийн ажил
95%-ийн гүйцэтгэлтэй амжилттай хэрэгжээд байна. Гэр хороололд
14 ш интернет төв байгуулах ажлын гүйцэтгэгчийг шалгаруулах
тендер үнэлгээний шатандаа явж байна. Мөн гэр хорооллын 8
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жалгын дээгүүр тавих явган хүний гүүрийн тендерийг зарлахаар
бэлтгэж байна.
Ä¿ãíýëò

ßÍÕÑ-ûí áóöàëòã¿é òóñëàìæèéí õýðýãæèëò çîãñîíãè áàéäàëä
áàéñíûã íºõºí õèéæ, áóöàëòã¿é òóñëàìæèéã õóãàöààíä íü á¿ðýí
ä¿¿ðýí àøèãëàõàä îíöãîé àíõààð÷ áàéíà.
Ãýð õîðîîëëûí èðãýä ººðñäºº çîõèîí áàéãóóëàëòàä îðæ, àìüäàð÷
áóé îð÷íîî ººðñäèéí ñàíàë ñàíàà÷ëàãààð õºãæ¿¿ëäýã,
òºëºâëºëòèéã äîîðîîñîî äýýøýý õèéäýã òóðøëàãà òóñ óëñàä
õàðààõàí õºãæººã¿é, ìýðãýæñýí áàéãóóëëàãà, ìýðãýæèëòýí äóòìàã
áàéãààãààñ ãàäíà èðãýäèéí ìýäëýã, ñàíàà÷ëàãà, èäýâõè ìóó áàéãàà
íü àæèëä õ¿íäðýë ó÷ðóóëæ áàéíà.
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3. 2009 îíä õèéõýýð òºëºâëºæ áàéãàà àæèë /Çýýë, òóñëàìæ á¿ðýýð/
Хийхээр төлөвлөж байгаа ажил, хугацаа

Хариуцах эзэн

Íýã. ÓÁ õîòûí ÍÀÀÑ II òºñëèéí õ¿ðýýíä:
ТУН, ТХН,

Áàÿíõîøóóíû ãýð õîðîîëîëä áàðèãäàõ 1500,
500 ì3-èéí õ¿÷èí ÷àäàëòàé 2 óñàí ñàí, íàñîñ
ñòàíöûí 2 áàðèëãûã áàðüæ дуусган ашиглалтад
хүлээлгэн өгнө. 2008 îíû 9 ñàðä.
Äàðü-Ýõ Äàìáàäàðæààãèéí ãýð õîðîîëëûí óñ
õàíãàìæèéí áàðèëãà áàéãóóëàìæèéн угсралтын
ажлын угсралтын ажлыг 90%-д хүргэнэ. 2008 îíû
11 ñàðä
Òºñëèéí òîìîîõîí á¿ðýëäýõ¿¿í õýñãèéí íýã
“Ýð÷èì õ¿÷íèé õýìíýëò”-èéí äîð õèéãäýõ àæëûí
тендерийг зарлаж, үйцэтгэгчийг
г
шалгаруулан,
ажлын гүйцэтгэлийг 70%-д хүргэнэ. 2008 оны 11
сард

ТУН, ТХН,
Зөвлөх баг, ТУН, ТХН,

ТУН, ТХН, УСУГ

Òåëåìåòðèéí ñèñòåìèéí õàíãàí íèéë¿¿ëýëò,
óãñðàëòûг дуусган ашиглалтанд үлээлгэн
х
өгөх
бэлтгэлийг хангана. 2008 оны 10 сард

ТУН, ТХН, УСУГ

Õîòûí øóãàì ñ¿ëæýýíä äàðàëò, óðñàö
òîõèðóóëàõ õààëò ñóóðèëóóëàõ àæëû
г дуусган
ашиглалтад өгнө. 2008 оны 8-р сарын 20
Ëàáîðàòîðûí òîíîã òºõººðºìæèéã õàíãàí
íèéë¿¿ëæ,
óãñðàõ,
òîõèðóóëàõ
àæëûí
гүйцэтгэгчийг шалгаруулж, ажлыг гүйцэтгэн УСУГт хүлээлгэн өгнө. 2008 оны 11 сард
Ãýð õîðîîëëûí öýâýð óñíû øóãàì ñ¿ëæýýíä
Дамбадаржаагийн 70 аéë ºðõèéã õîëáîж, бохир
усыг
татан
зайлуулах
àæëûã
ýõë¿¿ëж,
гүйцэтгэлийг 80-аас доошгүй хувьд хүргэíý. 2008
оны 11 сард

ТУН, ТХН, УСУГ

ТУН, ТХН, Зөвлөх баг

ТУН, ТХН, Зөвлөх баг

Хîòûí øóãàì ñ¿ëæýýã øèíý÷ëýí çàñâàðëàõ,
äîòîðëîõ òåõíîëîãèéí øèéäëèéã ýöýñëýхэд
шаардагдах ажлын удирдамжийг боловсруулж
дэлхийн банкнаас зөвшөөрөл авна. 2008 оны 6
сард

Õî¸ð. ßïîíû Íèéãìèéí õºãæëèéí ñàíãèéí õ¿ðýýíä:
2.1 Èнтернет өвүүдийг
т
гэр хороололд байгуулж
ашиглалтад х үлээлгэн өгнө
2.2 Халуун ус, нийтийн бие засах газар, угаалгын газрын
цогцолборын
зургийг
эксïертизээр
батлуулж,
барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 90-ээс доошгүй хувьд
хүргэнэ.
2.3 Гэр хорооллын 8 жалганд тавигдах явган
үнийх
гүүрийн зургийг дуусгаж, барилгын ажлыг барьж
дуусган, д үүргүүдэд хүлээлгэн өгнө.
2.4 Èргэдийн оролцоотойгоор хэрэгж үүлэх 33 бичил дэд
бүтцийн
ажлыг
эхлүүлж,
дуусган
иргэд
байгууллагуудад х үлээлгэн өгч цаашдын ашиглалтыг
хариуцуулах бодлого боловсруулна.
2.5 Òºñëèéí ¿éë àæèëëàãààíä õÿíàëò ¿íýëãýý õèéëãýíý

ТУН, өвлөх
З
ба
г
(ЖÅМР)ТУН, З
өвлөх баг
(ЖÅМР
ТУН, Зөвлөх баг (ЖÅМР
ТУН, Зөвлөх баг (ЖÅМР
ТУН
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